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-ACVCD Nemzetközi Projektzáró Konferencia: 2009.október 20., Budapest
Tájékozódjon első kézből az elektronikus tananyagfejlesztés területén zajló legkorszerűbb tendenciákról és
standardizálási szabályokról.
Az on-line szakmai Tananyagfejlesztők Akkreditációs Központja - ACVCD - project konzorciuma tisztelettel meghívja
Önt és kollégáit a ACVCD Nemzetközi Projektzáró Konferenciára, melynek helye: Budapest, Danubius Hotel
Flamenco
A konferencián történő részvétel - az összes szolgáltatást beleértve - ingyenes, azonban résztvevőket korlátozott
számban tudunk fogadni. A regisztrációk elfogadása a beérkezés időrendi sorrendje alapján történik, ezért
javasoljuk, hogy részvételi szándék esetén mielőbb regisztrálja magát a konferenciára, az alábbi linkre kattintva:
ww.acvcd.eu
A Konferencia felépítése és tervezett programja:
9.30 - 11.00: Az ACVCD Központ on-line szolgáltatásainak fejlesztők által történő bemutatása.
11.00- 11.30 Kávészünet
11.30 - 13.00 A bemutatók folytatása.
13.00 - 14.00 Ebéd
14.00- 15.30 Műhelymunka: a szolgáltatások kipróbálása a fejlesztők irányításával. (laptop ajánlott, WIFI-t
biztosítunk)
15.30 - 16.00 Kávészünet
16.00 - 18.00 Beszélgetés a fejlesztőkkel.
Helyszín: Danubius Hotel Flamenco, Tas Vezér utca 3-7., H-1113 Budapest
A részletes konferencia programot hamarosan megjelentetjük a www.acvd.eu honlapon.
Az előadásokat nemzetközileg elismert e-tananyag fejlesztők és olasz, német, magyar, osztrák és litván nemzeti
szakképzési intézetek képviselői tartják.
A Konferencia munkanyelve angol. Angol-magyar tolmácsolást biztosítunk.
-ACVCD projekt eredmények: Szolgáltatások tesztelése
2009 áprilisában kezdődött el a partnerintézmények közreműködésével az akkreditációs központ szolgáltatásai közül
a személyi tanúsítási eljárás tesztelése angol és magyar nyelven. Eddig 50 személy vett részt a tesztelésben,
melynek során a regisztráció, a személyes adatok feltöltése, az előzetes tudásfelmérés, valamint a tananyag, és a
vizsgamodulok működését vizsgáltuk.
A tesztelők visszajelzéseiket kvantitatív elektronikus kérdőív kitöltésével, valamint, egy erre a célra kialakított web
felületen (TaskFreak) a rendszerhibák megadásával tették meg.
A tesztelésben egyetemi/főiskolás diákok mellett, középfokú szak(képző) intézményekben dolgozó tanárok, valamint
a partnerintézmények elektronikus tananyagfejlesztéssel foglalkozó munkatársai vettek részt. A visszajelzések
alapján került sor a technikai hibák javítása mellett, további grafikai elemek beépítésére, formai hibák javítására,
valamint a keresési lehetőségek bővítésére is. A tesztelés nyár végéig folytatódik, minden érdeklődőt szeretettel
várunk, hogy tapasztalataival hozzájáruljon egy felhasználóbarát szolgáltató rendszer kialakításához. A tesztelés
elérhető a www.acvc.eu oldalon a piloting linkre kattintva.
-ACVCD projekt eredmények: Intézményi minősítési eljárás
A projekt megvalósítása során határozta el az ACVCD konzorcium, hogy a személyi tanúsítási eljárás mellet indokolt
az intézményi minősítési eljárás koncepciójának kidolgozása, mely nagymértékben járulhat hozzá az e-learning
szolgáltatások minőségbiztosításához. A minősítési eljárás célja az elektronikus tananyagfejlesztést
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szolgáltatatásként biztosító intézmények cégek nemzetközi minősítési rendszerének működtetése, ezáltal a
szolgáltatások színvonalának emelése. A minősítési eljárás lényege, hogy felmérje az intézmény által a minőségi
digitális tananyagfejlesztés érdekében tett eddigi lépéseket, valamint az ACVCD önértékelési rendszerén keresztül
felmérje e téren az intézmény saját erősségeit és fejlesztendő területeit, és biztosítsa, hogy az önértékelés
eredményei alapján az intézmény folyamatosan fejlessze tevékenységét.
Az ACVCD projekt keretében kifejlesztett intézményi minősítési eljárás nyitott a minőségi tananyagfejlesztés iránt
elkötelezett intézmények számára.
Az eljárásban tananyagfejlesztéssel foglalkozó köz- és magánintézmények vehetnek részt, akik rendelkeznek
referenciával az elektronikus tananyagfejlesztés területén.
A minősítési eljárásban való részvétel önkéntes, az alábbi minősítési szinteket különböztetjük meg:

Az ACVCD központ az alábbi szolgáltatásokat biztosítja a minősítési eljárás során a regisztrált tananyagfejlesztő
intézményeknek: szervezeti önértékelési kérdőív, szempontrendszer a fejlesztési terv összeállításához, tanácsadás a
fejlesztési terv megvalósításához. A minősített intézmények bekerülhetnek az ACVCD adatbázisba, ezáltal
lehetőségük nyílik egy nemzetközi piacon történő megjelenésre, a megrendelőkkel, valamint a tananyagfejlesztőkkel
történő kapcsolattartásra. A szolgáltatás 2009. szeptemberétől érhető majd el a központ honlapján keresztül.
www.acvcd.eu
-ACVCD projekt eredmények: adatbázisok
Az ACVCD központ háromféle adatbázissal várja a regisztrált felhasználókat. A központ ezen szolgáltatása lehetővé
teszi azt, hogy az elektronikus tananyagokat megrendelő intézmények felhasználási szempontjaik szerint keressenek
szakembereket, vagy fejlesztő cégeket
DECD: Database of Experts in electronic Curriculum Development az Európai elektronikus Tananyagfejlesztők
Adatbázisa. A DECD a minősített tananyagfejlesztők adatait, minősítését, referenciamunkáit, valamint a rendszerbe
regisztrált cégek portfólióit tartalmazza..
DCDI: Database of qualified e-learning Content Developer Institutions az Európai Minősített Tananyagfejlesztő
Intézmények Adatbázisa. A DECDI minősítési szintenként tartalmazza a tananyagfejlesztő intézményeket, melyek
kereshetőek referenciák, szakterület, rendelkezésre álló humán erőforrás minősítései alapján.
IASES: Interlacing Accreditation System and E-learning Systems az Akkreditációs Rendszerek és az e-learning
Rendszerek Megfeleltetési Rendszere a különböző elektronikus tananyagfejlesztő rendszerek, illetve a fejlesztő
szakemberekkel szemben támasztott minősítési követelmények megfeleltetési rendszere. AZ IASES keretében
meghatározásra kerül, hogy egy adott keretrendszerben történő fejlesztéshez milyen ACVCD szerinti képesítés
ajánlott.
A szolgáltatás regisztrált felhasználók számára hozzáférhető.
- Partnerországok és partnerintézmények:
A projektben az Európai Bizottság Leonardo da Vinci programjának támogatásával 5 ország 8 intézménye vesz
részt. A partnerségnek két típusát különböztetjük meg: tartalmi fejlesztésben közreműködő intézmények, és
disszeminációs partnerek.
A tartalomfejlesztők felelősek a termékek megvalósításáért és nemzeti szinten felelősek az eredmények
terjesztéséért.
A disszeminációs partnerek szervezik meg a termékek validálását és tesztelését nemzeti szinten, reflektálnak a
projektermékek első verzióira, és disszeminációs tevékenységet látnak el nemzeti és nemzetközi konferenciákon és
kiállításokon egyaránt.
Tartalomfejlesztő partnerek:
Digitális Pedagógiai Szakmai-szolgáltató Intézet - Hungary
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http://www.dpszi.hu
kapcsolattartó: Katalin Kovács
e-mail cím: katalin.kovacs@acvcd.eu
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH - Germany
http://www.wak-sh.de
kapcsolattartó:
e-mail cím:
Istituto Jacques Maritain - Italy
http://www.maritain.org/
kapcsolattartó:
e-mail cím:
Vytautas Magnus University (VMU) - Lithuania
http://www.vdu.lt
kapcsolattartó:
e-mail cím:
Disszeminációs partnerek:
Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft - Austria
http://www.ibw.at/
kapcsolattartó:
e-mail cím:
Bundesinstitut für Berufsbildung - Germany
http://www.bibb.de/de/index.htm
kapcsolattartó:
e-mail cím:
Oktatásfejlesztési Observatory - Hungary
http://www.observatory.org.hu/
kapcsolattartó: Vinczéné Fekete Lídia
e-mail cím: vincze.lidia@okmt.hu
Istituto per lo Sviluppo della Formazione dei Lavoratori - Italy
http://www.isfol.it/
kapcsolattartó:
e-mail cím:

- Impresszum
Ez a hírlevél a z ACVCD projekt félévente megjelenő elektronikus hírlevele, mely a témával kapcsolatos
újdonságokat, információkat, valamint a legfrissebb híreket tartalmazza. Amennyiben nem kívánja továbbra is kapni
hírlevelünket, kérjük küldjön egy e-mailt hírlevélről való leiratkozás megjelöléssel az info@acvcd.eu címre. A DPSZI,
mint az ACVCD projekt koordinátora engedélyt ad a hírlevél tartalmának reprodukálására a DPSZI, mint forrás
megjelölésével. A megjelenést, kérjük, minden esetben jelezze az info@acvcd.eu címen. A hírlevél megjelenését az
Európai Bizottság támogatta.
Kérdéseivel, észrevételeivel forduljon bizalommal munkatársainkhoz az info@acvcd.eu címen.
Koordinátor Intézmény:
Digitális Pedagógiai Szakmai-szolgáltató Intézet
1036 Budapest Pacsirtamező u. 41.
Tel: + 36 1 437 0376
Fax: + 36 1 437 0375
info@acvcd.eu
Copyright DPSZI, 2008
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More information: www.acvcd.eu
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